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 Nr. 13869 din 14.04.2021 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 

PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții 

“Stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna Bod,  județul Brașov – etapa I” 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.13871/14.04.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.13870/14.04, întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU, Consilier Achiziții 

Publice –  Serviciul  Economic; 

▪ Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, 

prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipii, altele decât municipii reședință 

de județ, localități declarate stațiuni turistice și localități aferente zonelor metropolitane ale 

municipiilor reședință de județ/Municipiului București, în faza de proiect  

▪ Prevederile legale, respectiv HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadrul al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), art.139 și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Consiliul Local al comunei Bod își însușește și aprobă Notea Conceptuală și a Tema de Proiectare 

pentru obiectivul de investiții “Stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna Bod,  județul Brașov – 

etapa I”, conform ANEXEI 1 și ANEXEI 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

Inițiator,                     Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                  Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


